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SKANDIA ELEVATOR

För att din transportutrustning ska fungera ordentligt krävs att den monteras 
korrekt och sköts noggrant. Denna skötselanvisning samt de separata 
monteringsanvisningarna för varje maskin måste följas för att vår garanti ska 
gälla.

Vi hoppas att du får glädje av din Skandia transportutrustning i lång tid 
framöver.
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Ägaren av transportutrustningen ansvarar för att denna monteringsanvisning 
alltid finns tillgänglig för ansvariga montörer, elektriker, skötsel- och 
drifttekniker. 

Bristande skötsel och/eller handhavande kan leda till personskador eller 
skador på transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också 
leda till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning. 

Läs skötselanvisningen noggrant innan skötsel eller drift påbörjas. Om 
någon del av dessa instruktioner är svåra att förstå vänligen kontakta din 
återförsäljare för hjälp.

Säkerhetsinformation presenteras och tolkas på följande sätt:

!  VARNING!
Om instruktionerna i en varnings-text inte följs kan det leda till allvarliga 
eller livshotande personskador.

!  VIKTIGT!
Om instruktionerna i en viktigt-text inte följs kan det leda till skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda till 
funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

OBS! En obs-text innehåller information som förenklar monteringsförfarandet. 

Allmänt

!  VARNING!
• Säkerställ att de som ansvarar för montering, elanslutning, skötsel och 

drift av transportutrustningen har läst och förstått instruktionerna och 
säkerhetsinformationen.

• Använd skyddshandskar, bygghjälm, skor med stålhätta, hörselkåpor, 
skyddsglasögon samt signalfärgad reflexväst vid montering, 
elanslutning, skötsel och drift av transportutrustningen. 

Säkerhetsinformation
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!  VARNING!
• Stoppa maskinen och bryt strömmen innan någon typ av monterings-, 

elanslutnings- eller skötselarbete ska utföras.

• Maskinen får inte startas utan att elevatorhuv och samtliga luckor, 
kupor, lock och skydd är monterade på sådant sätt att de bara kan 
öppnas med verktyg.

• Säkerställ att backspärren och dess beröringsskydd är monterad vid 
alla tillfällen.

• Anslutningar till, från och mellan maskiner ska vara fast monterade 
och helt förslutna. Om anläggningens utformning gör detta omöjligt 
vid utlopp, avsluta med 1 m rör.

• Säkerställ att maskinen är förankrad och stagad enligt instruktionerna 
i dess monteringsanvisning.

!  VIKTIGT!
• Om maskinen monteras utomhus ska motorer och transmissioner 

förses med regnhuv.

• Om en maskin eller delar av den på något sätt behöver flyttas/tas 
isär, följ instruktionerna i maskinens monteringsanvisning.

• Maskinen kan stoppas och återstartas när den är fylld med material 
men denna möjlighet ska inte användas för okontinuerlig drift.

• Vid stopp under drift felsök enligt instruktioner i denna 
skötselanvisning och säkerställ att elevatorfoten är fri från material 
innan omstart sker.

• Vid kortslutning säkerställ att den elektriska utrustningen fungerar 
innan fortsatt drift.

• Säkerställ att den elektriska utrustningen hålls fri från smuts, damm, 
väta och elektrostatisk laddning.

Elanslutning
Felaktigt elanslutning kan leda till personskador eller skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda till 
funktionsfel eller kapacitetsnedsättning. 

!  VARNING!
• Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad behörig elektriker. 

För instruktioner se den separata anslutningsanvisningen för 
elektronik.

• Arbetsströmbrytare ska vara fast monterade och placerade så att de 
är lätt åtkomliga när skötselarbete ska utföras.

• Säkerställ att givare och vakter för varvtal, lucka i utsädesfot, remläge 
och explosionspanel är inkopplade vid drift. OBS! En del givare/vakter 
är endast valfritt tillval på vissa maskiner.

!  VIKTIGT!
•Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.

• Läs avsnittet "Backspärr" i elevatorns monteringsanvisning innan 
motorn provstartas första gången.
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Artikelnummer/
Säkerhetsdekal
För placering se kapitlet" Maskinöversikt".

Skriftlig betydelse

DEK3090 Läs avsnittet "Backspärr" i elevatorns 
monteringsanvisning innan motorn 
provstartas första gången.

DEK3100 Förbjudet att ställa fördelaren med 
motorsidan nedåt.

DEK3140 Förbjudet att ändra inställningar och/
eller utrustning.

DEK3030 Varning transportörkedja!
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Säkerhetsdekaler

!  VARNING!
Maskinen är vid leverans försedd med säkerhetsdekaler. Dessa får 
inte tas bort eller förvanskas. Om en säkerhetsdekal blir skadad 
beställ en ny kostnadsfri dekal från Skandia Elevator AB. Ange 
dekalens artikelnummer. Se nedan avsnitt och föregående kapitel 
maskinöversikt.

Det finns säkerhetsdekaler för:
- Påbud (vit symbol mot rund blå bakgrund).
- Förbud (svart överstruken symbol mot rund vit bakgrund kantad med rött).
- Varning (svart symbol mot trekantig gul bakgrund kantad med svart).

!  VARNING!
För alla säkerhetsdekaler gäller att påbudet, förbudet eller varningen 
ska beaktas annars kan det leda till allvarliga eller livshotande 
personskador. 

Följande säkerhetsdekaler kan förekomma på Skandia Elevators maskiner:
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DEK3060 Varning skoprem!

DEK3040 Varning kedjetransmisson!

DEK3070 Varning roterande drivaxel transportör!

DEK3080 Varning roterande drivaxel elevator!

DEK3110 Varning rörlig maskindel!

DEK3120 Varning rörlig maskindel!

DEK3010 Varning dammexplosion!

DEK3130 Varning maximalt 2 personer = 200 kg 
/ 440 lbs får vistas på plattform och 
stegar samtidigt!

SKANDIA ELEVATOR – DEK3040

SKANDIA ELEVATOR – DEK3070

SKANDIA ELEVATOR – DEK3080

SKANDIA ELEVATOR – DEK3110

SKANDIA ELEVATOR - DEK3010

SKANDIA ELEVATOR – DEK3130

MAX

 200  440 /= kg lb

SKANDIA ELEVATOR – DEK3120

Artikelnummer/
Säkerhetsdekal
För placering se kapitlet" Maskinöversikt".

Skriftlig betydelse

DEK3090 Läs avsnittet "Backspärr" i elevatorns 
monteringsanvisning innan motorn 
provstartas första gången.

DEK3100 Förbjudet att ställa fördelaren med 
motorsidan nedåt.

DEK3140 Förbjudet att ändra inställningar och/
eller utrustning.

DEK3030 Varning transportörkedja!

SKANDIA ELEVATOR – DEK3060
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Skötsel

!  VIKTIGT!
Alla skötselanvisningarna i detta kapitel ska beaktas som viktigt-texter.

Allmänt
Kontrollera årligen att skruvar sitter ordentligt på plats, att inga delar fattas 
och att rost inte förekommer på maskinerna. Byt ut skadade detaljer.

Kullager
OBS! Alla kullagren är engångssmorda och behöver inte smörjas.

Slitbelag av plast H-line
Kontrollera slitbelagen av plast i och elevatorfot (gäller endast nya 
generationen H-line elevatorer) och elevatorhuvud en gång om året och byt ut 
vid behov.

Elevatorfot
Rensa elevatorfoten från spannmål efter avslutad torksäsong och kontrollera 
att inget är kvar och har börjat växa innan ny säsong startas.

A. Renslucka

Ny generation 50/18-63/30SE-SEI-SEH

A
A
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Transmission
Tappväxelmotor
Vid leverans är tappväxelmotorn fylld med mineralolja. För mer information 
om oljekvalité vid leverans, se separat bifogad information från tillverkaren 
Nord.

Kontrollera oljenivån före driftsättning och därefter regelbundet. 

Byt oljan var 10 000 driftstimme men minst vartannat år.

Om syntetiskt olja används kan intervallen mellan bytet fördubblas. Vid drift 
under påfrestande förhållanden, som hög luftfuktighet, aggressiv miljö och 
stora temperaturvariationer måste oljan bytas oftare. 

Rengör växeln vid oljebyte.
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Skoprem
Kontrollera skopremmens spänning och centrera den över remhjulen 
kontinuerligt. Den första kontrollen ska ske efter 50 driftstimmar och sedan 
enligt tabell:

SE 1 gång per säsong eller minst var 200:e driftstimme.

SEI 2 gånger per år eller minst var 400:e driftstimme.

SEH 3 gånger per år eller minst var 1000:e driftstimme.

OBS! Om varvtalsvakten eller remlägesvakten stoppar maskinen så kan det 
vara ett tecken på att skopremmen behöver spännas.

Om skopremmen är  utsliten och behöver bytas  följ anvisningarna för 
montering av skoprem i monteringsanvisningen.

Spänna skoprem – Remspännare i remskarv
1.
Ta bort skopan närmast över remspännaren.

2.
Rulla av en bit av skopremmen från spännrullen. Använd spärrnyckel 
(momentnyckel) i spännrullens fyrkantshål (A) och sätt ett passande verktyg 
som mothåll i röret (B).

3.
Lossa remspännaren och montera den i hålen för den borttagna skopan.

4.
Ta bort skoporna i remskarven.

5.
Spänn skopremmen med remspännaren. Se rekommenderat moment i 
kapitel ”Tekniska specifikationer”.

6.
!  VIKTIGT!

Montera ihop remändarna genom att montera minst 3 skopor där 
remändarna går omlott. Borra nya hål genom remändarna om dess hål 
inte linjerar.

7.
Avlasta remspännaren genom att släppa spärren ett hack.

OBS! Remspännaren ska sitta kvar på skopremmen även när elevatorn är i 
drift.

A

B
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Spänna skoprem – Spännskruvar i elevatorfot

!  VIKTIGT!
Det höj- och sänkbara remhjulet i elevatorfoten ska, för att uppnå 
maximal kapacitet, ha ett så lågt läge som möjligt efter att skopremmen 
är spänd.

Spänn skopremmen med spännskruvarna (C i bilden ovan) på vardera sida av 
elevatorfoten. Se rekommenderat moment i kapitel ”Tekniska specifikationer”.

OBS! Det kan bli nödvändigt att kapa av en del av remmen för att kunna 
spänna den tillräckligt. Följ då anvisningarna för montering av skoprem i 
monteringsanvisningen.

Centrera skoprem

!  VIKTIGT!
Säkerställ att skopremmen är centrerad över driv- och remhjulet.

Kontrollera hur skopremmen löper på driv och remhjulet. Går den snett så ska 
den centreras.

Spänna skoprem – Remspännare i remskarv och spännskruvar i elevatorfot

!  VIKTIGT!
Det höj- och sänkbara remhjulet i elevatorfoten ska, för att uppnå 
maximal kapacitet, ha ett så lågt läge som möjligt efter att skopremmen 
är spänd.

Spänn först skopremmen med remspännaren på skopremmen enligt 
instruktioner i föregående avsnitt.

Eventuell efterjustering görs med spännskruvarna (C) på vardera sida av 
elevatorfoten.

C

C

Ny generation 50/18-63/30SE-SEI-SEH
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A
C

F
D

B

E

SE

!  VIKTIGT!
Vid justering av skopremmens läge på remhjulen är endast: 
- sänkning av drivaxel i elevatorhuvud tillåtet för alla utom nya generationen SEH.  
- höjning av drivaxeln tillåtet för den nya generationen SEH. 
- sänkning av spännaxel i elevatorfot tillåtet för SE. 

OBS! SEH 63/33 har endast spännskruvar i elevatorfot..

Exempel elevatorhuvud:

Gäller SE, SEI och SEH utom SEH 63/33 och nya generationen SEH: Om skopremmen 
löper åt höger på remhjulet i elevatorhuvudet, lossa skruvarna (A) i vänster kullager. Sänk 
remhjulet (B) genom att minska spänningen på justerskruven/justerskruvarna (C) tills 
skopremmen löper mitt på. Drag åt skruvarna i kullagret igen.

Gäller nya generationen SEH:
Om skopremmen löper åt höger på drivhjulet i elevatorhuvudet, lossa (inte helt) skruvarna 
(A=4 st ) och (B=6 st) på höger sida. Höj drivhjulet genom att dra åt spännskruvarna 
(C) med hjälp av krafthylsa med förlängare (D) tills skopremmen löper mitt på. Drag åt 
skruvarna (A=4 st) och (B=6 st) igen.

Exempel elevatorfot:

Gäller SE: Om skopremmen löper åt höger på remhjulet i elevatorfoten, lossa skruvarna (D) 
i vänster kullager. Höj remhjulet (E) genom att minska spänningen på justerskruven (F) tills 
skopremmen löper mitt på. Drag åt skruvarna i kullagret igen.

Gäller SEI, SEH och nya generationen SEH: Om skopremmen löper åt höger på remhjulet 
i elevatorfoten. Höj remhjulet (E) på vänster sida genom att minska spänningen på 
spännskruven (F) tills skopremmen löper mitt på.
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SEI & SEH

A

C

B

E

F

Ny generation SEH

A

B
D

F

C

E
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Felsökning

Dålig kapacitet/stopp
Alla maskiner i transportsystemet måste vara korrekt anpassade till varandra 
för att under givna förhållanden ge avsedd kapacitet. 

Kapacitetsproblem och stopp kan uppstå av olika orsaker:

Allmänt

Kontrollera:

• att kapacitetskraven är realistiska för det faktiska förhållandet. Kapaciteten 
minskar om vattenhalten i spannmålet ökar/stiger. Kalkylera med en 
kapacitetsförlust på 3–4% för varje 1% vattenhalt över 15%. Speciellt 
anläggningar med korta gropar (2,5–4,5 m) får problem om vattenhalten är 
hög.

• att anslutningar mellan maskiner är korrekt utförda. Se respektive maskins 
monteringsanvisning.

• att inlopp är korrekt monterade. Se respektive maskins 
monteringsanvisning.

• att rörledningar har tillräcklig dimension. Ø 160 mm för 30 t/h, Ø 200 mm 
för 40 och 60 t/h, Ø 250 mm för 80 och 100 t/h och Ø 300 mm för 120 
och 150 t/h.

• att rörledningen har tillräcklig fallvinkel, större än 45°.

• att maskiner och anslutningar är fria från skräp.

• att maskinerna har rätt varvtal i förhållande till avsedd kapacitet. Se 
kapitlet ”Tekniska specifikationer”. 

• att din elektriker har kopplat motorerna till rätt nätspänning och att 
motorskydden är inställda på rätt värden.

• att maskinen inte övermatas. Se kapitlet ”Tekniska specifikationer”.
Om elevatorn är först i en transportkedja montera och använd inloppsspjäll. 
Se elevatorns monteringsanvisning. OBS! En amperemätare monterad på 
elevatortrumman vid spjällreglaget underlättar inställning av inloppsspjället 
till önskad kapacitet.

!  VIKTIGT!
Vid stopp på grund av övermatning måste elevatorfoten rensas ren från 
spannmål innan elevatorn kan startas på nytt.

• att skopremmen är korrekt spänd. Se skötselanvisningarna.

• att inloppsspjäll som är monterat på uppåtgående remsida kan öppnas 
helt. Se elevatorns monteringsanvisning.

• att elevatorfoten är fri från spannmål från tidigare säsong. Det kan börja 
växa och hindra inmatningen.

• att elevator monterad i elevatorgrop har lika stor anslutningskanal som 
elevatorinloppet och att fallvinkeln är minst 45°..
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Om material går i retur
Kontrollera:

• att efterföljande anslutning/maskin klarar av att ta emot den kapacitet 
elevatorn matar. Se kapitlet ”Tekniska specifikationer”.

• stänkplåtens läge i elevatorhuvudets utlopp. Avståndet till den skopa som 
är monterad närmast efter remspännaren ska vara 10 mm.

Om elevatorn stoppar obelastad
Kontrollera:

• att varvtalsvakten är korrekt inställd annars bryts strömmen omedelbart 
efter att elevatorn har startats. Kontakta din leverantör för hjälp.

10 mm

A



16  SKANDIA ELEVATOR

Motorstopp
Om elevatorn är först i en transportkedja montera och använd inloppsspjäll. 
Se elevatorns monteringsanvisning.

Om motor stannar:

1. kontrollera anledningen till stoppet. Se föregående felsökningsanvisningar 
angående detta.

2. bryt strömmen och rensa bort eventuella blockeringar.

!  VIKTIGT! 
Försök inte att lösa upp en blockering med återupprepade startförsök.

3. kontrollera med din elektriker att motorn är kopplad  till rätt nätspänning 
och att motorskyddet är inställt på rätt värde.

2-3-vägsfördelare är otät/läcker
Fördelaren är korrekt inställd vid leverans. Om inställningen har ändrats 
efter leverans kan det orsaka otäthet/läckage. Gör om inställningen enligt 
instruktioner i den separata tillbehörsmonteringsanvisningen, Byte ställdon, 
som finns att ladda ner på Skandia Elevators hemsida.
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Tekniska specifikationer

Typskylt tappväxelmotor
Varje drivdel med tappväxelmotor är försedd med en typskylt som anger:

A. typ av NORD-växel.

B. tillverkningsnummer.

C. växelns totala utväxling.

D. nominellt varvtal för växelns utgående axel.

A

B

C

D

Elevatorhöjd

!  VIKTIGT! 
Se nedan tabell för maximalt tillåten höjd för elevator med 
standardplåttjocklek på elevatortrummor. Motorn får inte heller vara 
större än rekommenderat för den maximalt tillåtna höjden.

20 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h 120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

SE 140 32 m 29 m 30 m 27 m

SEI 35/14 32 m 30 m 33 m

SEI 50/18 33 m 30 m 32 m

SEI 50/23 32 m 33 m 32 m

SEH 50/18 54 m 50 m 47 m

SEH 50/23 47 m 54 m 53 m

SEH 63/28-33 49 m 47 m 40 m

Ny generation 
SEH

70 m 70 m 58 m 70 m 66 m 70 m 70 m 67 m
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Vid transport av olika material kan kapaciteten omräknas till t/h med hjälp av 
maskinens angivna volymkapacitet i m³ och nedanstående densitetstabell.

Material Densitet kg/m³ Material Densitet kg/m³
Vete 700-800 Vetemjöl 120-200

Råg 650-700 Osiktat mjöl 400-600

Havre 500-600 Kross. spannmål 300-400
Korn 600-700 Mjölkpulver 500-600
Raps 600-700 Gräsfrö 120-200
Ris 700-800 Kaffe 350-450
Majs 600-700 Fiskmjöl 550-600
Ärtor 600-700 Fiskpellets 500-900
Bönor 700-800 Kalkmjöl 800-990

Densitetstabell

Remspänning (Nm) - Remspännare i remskarv
kW 20 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h
1,1 11 14 15 17

1,5 15 17 19 22

2,2 20 24 26 29

3,0 26 31 34 39 42 44

4,0 34 41 44 50 53 56

5,5 46 54 59 67 71 74

7,5 62 73 79 90 95 98

9,2 75 89 96 109 115 118

11,0 129 136 140

Remspänning - Skoprem

Remspänning (Nm) - Spännskruv i elevatorfot
Nm
55
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1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 9.2 11 15 19 22 30 37 45 55 kW
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SEI 35/14 50/18 50/23

20 40 60 60 80 100 100 120 150

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 20 40 60 60 80 100 100 120 150

Kapacitet m³/h 27 53 80 80 107 133 133 160 200

Varvtal/Remhastighet (Nom.) rpm 164 rpm/3.1 m/s 118 rpm/3.1 m/s 118 rpm/3.1 m/s

Remhjul diameter mm 360 500 500

Skopmodell/bredd Starco 140 180 230

Max skopor/m rem st 11 11 9

Skopor/m rem st 2.8 5.6 8.4 5.4 7.2 9.0 5.2 6.2 7.8

Skopvolym, netto/brutto liter 0.65/0.85 1.0/1.3 2.0/2.3

Materialtjocklek skopor mm 1.5 1.5 2.0

Rembredd mm 160 200 250

Remtyp/standard EP 500/3 EP 630/4 EP 630/4

Trumma, bredd/djup mm 200 x 160 250 x 200 300 x 220

Plåttjocklek, huvud/fot mm 2.00 3.00 3.00

Plåttjocklek, trummor mm 1.25 1.50 1.50

Plåttjocklek alternativ, trummor mm 2.00 2.00 2.00

Plåttjocklek, inloppskupor mm 3.00 3.00 3.00

SE 140 140 TVM

20 30 40 60 20 30 40 60

Kapacitet vid 750kg/m³ t/h 20 30 40 60 20 30 40 60

Kapacitet m³/h 27 40 54 80 27 40 54 80

Varvtal/Remhastighet (Nom.) rpm 164 rpm/3.1 m/s 164 rpm/3.1 m/s

Remhjul diameter mm 360 360

Skopmodell/bredd Starco 130 130

Skopor/m rem st 3.6 5.5 7.5 10.5 3.6 5.5 7.5 10.5

Max skopor/m rem st 12.5 12.5

Skopvolym, netto/brutto liter 0.47/0.68 0.47/0.68

Materialtjocklek skopor mm 1.5 1.5

Rembredd mm 140 140

Remtyp/standard EP 500/3 EP 500/3

Trumma, bredd/djup mm 200 x 160 200 x 160

Plåttjocklek, huvud/fot mm 2.00 2.00

Plåttjocklek, trummor mm 1.00 1.00

Drivsystem Kilremstransmission Tappväxelmotor (TVM)

Varvtalsvakt Kapacitiv, 24-240 V öppn Kapacitiv, 24-240 V öppn
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SEH 50/18 50/23

60 80 100 100 120 150

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 60 80 100 100 120 150

Kapacitet m³/h 80 107 133 133 160 200

Varvtal/Remhastighet (Nom.) 118 rpm/3.1 m/s 118 rpm/3.1 m/s

Remhjul diameter mm 500 500

Skopmodell/bredd Starco 180 230

Skopor/m rem st 5.4 7.2 9.0 5.2 6.2 7.8

Max skopor/m rem st 10.5 9.0

Skopvolym, netto/brutto liter 1.0/1.3 2.0 - 2.3

Materialtjocklek skopor mm 1.5 2.0

Rembredd mm 200 250

Remtyp/standard EP 630/4 630/4-800/5

Trumma, bredd/djup mm 250x200 300x220

Plåttjocklek, huvud/fot mm 3.00 3.00

Plåttjocklek, trummor mm 2.00 2.00

Plåttjocklek, inloppskupor mm 3.00+8.00 Plast 3.00+8.00 Plast

SEH 63/28-33 80/28-33

200 250 300 400 500 600

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 200 250 300 400 500 600

Kapacitet m³/h 266 334 400 533 667 800

Varvtal/Remhastighet (Nom.) 95 rpm/3.1 m/s 72 rpm/3.0 m/s

Remhjul diameter mm 630 800

Skopmodell/bredd Starco 280 330 330 280 330 330

Skopor/m rem st 8.0 5.3 6.4 17.2 11.2 13.4

Max skopor/m rem st 9.0 7.2 7.2 18.0 14.4 14.4

Skopvolym, netto/brutto liter 3.0/2.3 5.7/4.0 5.7/4.0 2.3/3.0 4.0/5.7 4.0/5.7

Materialtjocklek skopor mm 2.5 2.5

Rembredd mm 300 350 350 600 700 700

Remtyp/standard EP 630/4, 800/5, 1000/6 630/4, 800/5, 1000/6

Trumma, bredd/djup mm 400/270 850/325

Plåttjocklek, huvud/fot mm 4.00 4.00

Plåttjocklek, trummor mm 2.00 2.50

Plåttjocklek, inloppskupor mm 3.00+8.00 Plast 3.00+8.00 Plast
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Ny generation SEH 50/18 50/23 63/30
60 80 100 120 150 200 250 300

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 65-69 87-92 108-116 129-138 162-173 220-230 275-287 324-339

Kapacitet m³/h 87-92 116-123 144-155 172-184 216-231 293-306 366-383 432-451

Varvtal/Remhastighet (Nom.) 119-127 rpm/3.1-3.3 m/s 95-99 rpm/3.1-3.3 m/s

Remhjul diameter mm 500 500 630

Skopmodell/bredd JET 180 230 300

Max skopor/m rem st 8.5 7.4 5.9

Skopor/m rem st 4.5 6.0 7.5 5.2 6.5 4.0 5.0 5.9

Skopvolym, netto/brutto liter 1.4/1.7 2.4/3.0 5.2/6.7

Materialtjocklek skopor mm 1.5 2.0 2.5

Rembredd mm 200 250 330

Remtyp/standard EP 630/1 630/1, 800/1 630/1, 800/1, 1000/2, 1250/2

Trumma, bredd/djup mm 300/230 350/250 430/310

Plåttjocklek, huvud/fot mm 3.0 3.0 4.0

Plåttjocklek, trummor mm 2.0 2.0 2.0







SKANDIA ELEVATOR AB 
KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP 
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